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Stor variation bland Sparbanksstiftelsen
Gripens anslag
Under 2012 har Sparbanksstiftelsen Gripen, i enlighet med sitt förordnande, gett anslag till en mängd
olika projekt, aktiviteter och verksamheter i nordvästra Skåne. På så sätt stöder stiftelsen den regionala
utvecklingen och ger många människor ett bättre och innehållsrikare liv. Beroende på de olika projektens art kan anslagen avse antingen hel- eller delfinansiering.
Läs mer om hur årets anslag har fördelats!
Vejby IF för uppförande av en lekborg i anslutning till Aplanen på föreningens idrottsplats. Lekborgen invigdes i
samband med firandet av Vejby IF:s 90-årsjubileum den 11
augusti 2012. Borgen ingår i föreningens satsning på familjeaktiviteter och är i första hand avsedd att ge spännande
sysselsättning för yngre eller äldre medföljande barn medan deras syskon spelar fotboll. Den kan naturligtvis också
användas av lekglada barn i Vejbystrand närhelst andan
faller på.

Strövelstorps Gymnastik- och Idrottsförening för uppsättande av hjärtstartare i klubbhuset vid föreningens Aplan. Förutom startaren omfattar bidraget även utbildning
i handhavande för ett antal ledare. Klubben ansvarar själv
för skötsel och underhåll av hjärtstartaren.

Den här skylten finns numera på SGIF:s klubbhus.

Den nya lekborgen på Vejbystrands IP invigdes av Cecilia Ekstrand,
Sparbanksstiftelsen Gripen, som tillsammans med kontorschef
Göran Andersson, Förslöv, klippte bandet. Vejby IF:s ordförande,
Håkan Eriksson, höll i mikrofonen.

Höganäs Museum och Konsthall för framtagande och installation av ett audioguide-system. Med audioguiden kan
en besökare under sin rundvandring få ut mer av sitt besök
genom en beledsagande berättarröst som informerar om
innehållet i utställningssalarna. För besökarna är audioguiden kostnadsfri.

Åstorps hembygdsförening för läggande av nytt vasstak
på hembygdsgården sedan det gamla skadats svårt i samband med adventsstormen 2011. Det nya taket, med vass
från Polen, blev färdigt i juli 2012.

Ami Kinell och Hans Westman från Höganäs Museum och Konsthall uppvaktas av Anna Flodmark från Sparbanken Öresund och
Bengt Johansson från Sparbanksstiftelsen Gripen.

Lars Hallberg, ordförande i Åstorps hembygdsförening, gläds åt det
nya vasstaket som kommit till tack vare anslaget från Sparbanksstiftelsen Gripen. Här tillsammans med Stina Fridlund, Sparbanken
Öresunds kontorschef i Åstorp.

Föreningen ”Jag kan” för genomförandet av ett integrationsprojekt med 20 ungdomar i åldern 13 till 19 år från två
utvalda bostadsområden i Helsingborg. Under projektets
gång får deltagarna möjlighet att utforma positiva målbilder
och hitta sin egen inneboende kraft för att kunna välja en
konstruktiv väg i livet. Med handledning får de avslutningsvis planera, strukturera, arrangera och genomföra ett större
inspirationsevent med en mängd motivationsskapande talare och aktiviteter. Till eventet inbjuds stadens ungdomar
tillsammans med pedagoger och föräldrar.
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Bank och stiftelse samarbetar
för regional utveckling
Sparbanksstiftelsen Gripen äger aktier i Sparbanken Öresund. Aktieutdelningar ger Sparbanksstiftelsen
Gripen möjlighet att främja näringsliv, infrastruktur, forskning, utbildning, idrott och kultur inom ”sina” nio
nordvästskånska kommuner. Kommunerna motsvarar tidigare Sparbanken Gripens verksamhetsområde
innan bildandet av Sparbanken Öresund år 2010.
Ur Sparbanksstiftelsen Gripens synvinkel är det glädjande att kunna konstatera, att Sparbanken Öresund
har en stark finansiell ställning och verkar i en dynamisk region med uttalad framtidstro.
I sin senaste delårsrapport per den 30 juni 2012 redovisar Sparbanken Öresund en total affärsvolym på drygt 93 miljarder
kronor motsvarande en ökning med 2,3 procent sedan årsskiftet. Den sammanlagda inlåningen gick upp med 1,9 procent samtidigt som kundernas placeringsvolym steg med 3,1
procent. Den totala utlåningsvolymen förbättrades med 2,9
procent.
– Ovanstående tillväxt är god med tanke på att den skett
i skuggan av stark ekonomisk oro i vår omvärld, en dämpad
investeringsvilja och en ojämn utveckling på börsen, kommenterar Lars Ljungälv, nytillträdd VD i Sparbanken Öresund.
Hårda krav på banken
Sparbanken Öresund, liksom hela banksektorn, har att ta itu
med alla de myndighetskrav och bestämmelser som reglerar
branschens verksamhet – inte minst den globala standard som
går under beteckningen Basel III. Här ställs ökade krav på
bankernas egenkapital och likviditet, något som naturligtvis
innebär ökade kostnader. Det bidrar i viss mån till att bankkoncernens rörelseresultat stannar vid 60 miljoner kronor –
något mindre än samma period föregående år. Till det lägre
utfallet bidrar också ökade kreditförluster tillsammans med
omstruktureringskostnader i den ännu förhållandevis nya
banken.
– Sett till kommande krav i Basel III uppfyller banken dessa
redan idag, vilket betyder att Sparbanken Öresunds finansiella
ställning är stark, säger Mats Nilsson som är vice VD i Sparbanken Öresund.
– Ett förlagslån om 275 miljoner kronor, som gavs ut under
våren, ger banken ökad rörelsefrihet och tillåter nya offensiva
satsningar. Ett bevis på marknadens förtroende för banken är
att lånet snabbt fulltecknades av regionala investerare.
Plattare organisation ger ökad effektivitet
Från den 1 september har banken en ny och plattare organisation med tre separata rörelseområden: Syd, Sydost och Nordväst. De är organiserade runt Malmö, Lund respektive Helsingborg/Ängelholm. Varje område har sin egen rörelsechef som
ansvarar för den lokala marknaden.
Den nya organisationen är avsedd att effektivisera bankens
verksamhet, öka möjligheterna till goda affärer och ge en
bättre överblick av verksamhetens olika delar. Den bidrar också
till att större beslut kan fattas närmare kunderna och ger förbättrad regional och lokal marknadsnärvaro.
Rörelseområde Nordväst
Göran Tarring är rörelsechef i område Nordväst som rymmer 110
medarbetare fördelade på 13 kontor. Området, som nu också
omfattar Landskrona kommun, bidrar med en affärsvolym på
cirka 33 miljarder kronor – alltså en dryg tredjedel av bankens
totala volym. Göran Tarring har sin placering i Helsingborg/
Ängelholm men återfinns lika ofta ute på fältet.
Landskronakontoret som öppnade 2007 har en affärvsolym
på ca 1,4 miljarder kronor och jobbar både med privat- och företagskunder dock utan kontanter. Kontorschefen heter Sandra Fridolf och man är 7 personer på kontoret.
– Den 16 november 2012 kommer vi tyvärr stänga vårt kontor i Västra Karup. Anledningen är att de manuella kassa- och

kundtjänstärendena fortsätter att minska kraftigt samt att säkerhetskraven för kontanthantering ökar, säger Göran Tarring.
– Personalförändringar på kontorschefssidan är att Niclas
Rimsby tagit över befattningen som kontorschef för bankens
båda Ängelholmskontor efter Jan-Erik Hansson som gått i
pension. Ny chef i Båstad är Markus Arvidsson som dessförinnan varit företagsrådgivare i Ängelholm.
Ny verkställande direktör
Vid Sparbanken Öresunds bolagsstämma, som hölls i Malmö
den 16 april, avgick Lars-Erik Skjutare efter 20 år som VD och
Lars Ljungälv tillträdde som ny VD i banken.
Lars Ljungälv är född 1969, men har trots sin förhållandevis
låga ålder en lång och erfarenhetsrik bankkarriär bakom sig.
Redan som 23-åring blev han chef för Färs & Frosta Sparbanks
kontor hemma i Höör. Efter drygt ett par år blev han rörelsechef i banken och avancerade sedan till vice VD. År 1999 tog
han plats i VD-stolen, endast 29 år gammal.

För Sparbanken Öresund:
Göran Tarring, Rörelsechef Nordväst
Lars Ljungälv, VD
Mats Nilsson, vice VD
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Efter drygt 15 år i den skånska sparbanksvärlden tog han
2007 steget över till Swedbank. Där var han verksam som
regionchef för södra regionen (Skåne, Halland, Blekinge och
Småland) när han rekryterades till posten som VD i Sparbanken Öresund.
En bank med framtiden för sig
– Jag gillar konceptet med en fristående regional bank med
nära relation till sina kunder och med stor utvecklingspotential,
både på privat- och inte minst på företagssidan. Att finnas i
den expansiva Öresundsregionen ger dynamik åt verksamheten, säger Lars Ljungälv.
– Som en stor tillgång ser jag också att Sparbanken Öresund
toppar mätningen av kundnöjdhet från Svenskt Kvalitetsindex
2011, när man tittar enbart på Skåne – ett resultat som pekar
på en bank med bra produkter, god service samt en kunnig
och tillmötesgående personal.
Efter den nyligen genomförda organisationsförändringen
ﬂaggar Lars Ljungälv för en allmän översyn av bankens kontorsnät och bemanningen på såväl huvudkontoret som på
de lokala kontoren. En annan åtgärd för att minska bankens
kostnader är att se över strukturerna i det gemensamägda
IT-företaget Cerdo Bankpartner.
Kort om Lars Ljungälv
Civilekonom från Lunds universitet. Bor i Bjärred med hustru
och två tonårsdöttrar. Fritiden ägnas åt sport, bland annat golf,
tennis och skidåkning. Övriga intressen är konst, inredning
och matlagning. Styrelsemedlem i MFF, Lunds universitet,
Bergendahlsgruppen och Intersport Sverige.

Personförändringar
vid stiftelsestämma
Vid Sparbanksstiftelsen Gripens ordinarie årsstämma med stiftelsens huvudmän den 24 april 2012
skedde personförändringar dels bland huvudmännen, dels bland styrelsemedlemmarna.
Huvudmän
Följande kommunvalda huvudmän avslutade sina
uppdrag på grund av utgående mandatperiod eller
gällande åldersbestämmelser:
För Båstads kommun
Birgitta Abelin, Lars Fagerberg
För Höganäs kommun
Jonas Kihlman
För Klippans kommun
Jan Lindberg
Följande huvudmannavalda huvudmän avslutade
sina uppdrag på grund av utgående mandatperiod
eller gällande åldersbestämmelser:
Cäthe Green (Helsingborg)
Lena Göransson (Båstad)
Jan Henrysson (Båstad)
Följande kommunvalda huvudmän tog plats bland
huvudmännen:
För Båstads kommun
Inga Hasselcrona, Helena Stridh
För Höganäs kommun
Marie Holmstedt
För Klippans kommun
Jan Olof Karlsson
Följande huvudmannavalda huvudmän påbörjade
sina uppdrag:
Annika Dolk (Helsingborg)
Hans Jönsson (Båstad)
Helene Svensson (Båstad)
Styrelseledamöter
Följande person avgick ur styrelsen:
Bengt Everberg (Ängelholm)
Det innebär att styrelsen under det nya verksamhetsåret har följande sammansättning:
Bengt Blonér, ordf. (Skälderviken)
Inga-Lill Bergh (Vejbystrand)
Cäthe Green (Helsingborg)
Bengt Johansson (Förslöv)
Hans-Ola Kringstad (Örkelljunga)
Bengt Nilsson (Gånarp)
Lena Pettersson, v. ordf. (Båstad)
Mats Nilsson, adj. (Vejbystrand)

Sparbanksstiftelsen Gripens nästa ordinarie
årsstämma äger rum den 23 april 2013
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Sommarteater på Krapperup för uppförande av William
Shakespeares Stormen på Kullaberg under sommaren
2012 i samband med teaterns 20-årsjubileum. Föreställningarna gavs under tiden 11 juli–12 augusti och genomfördes av en stor ensemble med proffs, teaterstudenter,
musiker och amatörer. I Sommarteaterns vandringsteater
fick publiken följa den dramatiska handlingen på Kullabergs
vindlande stigar mot branta vikar och sköna ängar.

För sammanställning av Gunnar Kopps ”Filmskatt Ängelholm”. Gunnar Kopp har under decennier dokumenterat
olika händelser i Ängelholm med sin videokamera. Här har
också många kända och okända Ängelholmare fått komma
till tals framför Gunnar Kopps intervjumikrofon. Under våren 2012 har det omfattande och lokalhistoriskt värdefulla
materialet redigerats och överförts i digital form på 51 DVDskivor.
Gunnar Kopps
filmskatt består av
51 DVD-skivor.
Här nr 21.

Miranda (Agnes Persson) Prospero (Jens Olsson) i Sommarteaterns uppsättning av Stormen på Kullaberg. Foto: Torsten Gunnehill.

Ängelholms hembygdsförening för införskaffande av nytt
Pyttetåg. Tåget har plats för 36 passagerare i två väderskyddade vagnar. Det förbinder främst stadens centrum
med Ängelholms hembygdspark men kan tänkas passera
även andra attraktiva besöksmål. Det är också fritt fram att
abonnera Pyttetåget för privata tillställningar.

Kraftsamling Ängelholm får anslag från stiftelsen. Bidrar
gör även Ängelholms kommun, Ängelholmshem, Ängelholms Näringsliv och Sparbanken Öresund. Kraftsamling
Ängelholm är ett gränsöverskridande partnerskap mellan
det offentliga och privata som engagerar myndigheter tillsammans med ett stort antal företag, organisationer och
utbildningsanordnare. Målsättningen är att skapa en vision
för hållbar ekonomisk tillväxt i Ängelholm med sikte på år
2020.
I logotypen för Kraftsamling Ängelholm profileras
Ängelholm som ungdoms-,
idrotts-, kunskaps- resp.
hälsostaden.

Sparbanksstiftelsen Gripen
Lärkgatan 5, 262 32 Ängelholm Tel 0431-480 580
sparbanksstiftelsen@gripen.se
www.sparbanksstiftelsengripen.se

Kartan visar Sparbanken
Öresunds verksamhetsområde.
Det med mörkgrönt markerade
området utgör Sparbanksstiftelsen
Gripens nio hemkommuner. Detta
område tillsammans med Landskrona
kommun utgör Sparbanken Öresunds
rörelseområde Nordväst.

Sparbanken Öresund
Isbergs gata 3, 211 19 Malmö Tel 040-608 10 00
info@sparbankenoresund.se
www.sparbankenoresund.se

Bengt Blonér, styrelseordförande
Sparbanksstiftelsen Gripen
Göran Tarring, Rörelsechef Nordväst
Sparbanken Öresund
Bengt Johansson, verkställande tjänsteman
Sparbanksstiftelsen Gripen

